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Národný Trust n.o. vznikol v októbri 2006 v právnej forme neziskovej organizácie poskytujúcej
verejnoprospešné služby s cieľom zabezpečiť dlhodobú ochranu mimoriadne cenných historických
objektov a prírodných lokalít Slovenska prostredníctvom ich manažmentu, vlastníctva alebo správy za
pomoci a účasti občanov, súkromných a verejných inštitúcií a aktivít.
Národný Trust n.o. svojim poslaním a aktivitami nadväzuje na poslanie a aktivity Národného
Trustu Slovenska n.o.

Poslanie
Poslaním Národného Trustu n. o. (ďalej len NT) je podpora udržateľnej ochrany, využitia historických
objektov a spoločenského uplatnenia kultúrneho dedičstva pre blaho občanov Slovenska a
zlepšovanie jeho obrazu v zahraničí.

Národný Trust n. o. poskytuje:
-

-

odborné a výskumné služby v oblasti ochrany, obnovy a rozvoja kultúrneho dedičstva
poradenské a konzultačné služby vlastníkom, správcom a užívateľom historických objektov
a štruktúr, vrátane orgánov a inštitúcií štátu a samosprávy
služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti, ako iniciovanie, organizovanie,
tvorba a realizácia produktov cestovného ruchu a ich prezentačných materiálov,
sprievodcovské služby, vytváranie ekonomicko-spoločenských partnerstiev a platforiem pre
spoluprácu
služby v oblasti organizovanie seminárov, školení, konferencií, výstav, rekvalifikačných
aktivít a publikačná činnosť
služby podporujúce tvorbu a ochranu životného prostredia formou dlhodobej ochrany
predmetov, objektov a územných celkov, krajinných a historických štruktúr

Štatutárnym zástupcom NT n.o. v roku 2011 bola Mgr. Michaela Kubíková. V tomto období bola
činnosť NT n.o zabezpečovaná nasledovnými pracovníkmi: Mgr. Michaela Kubíková – riaditeľka
organizácie a finančný manažér (od februára 2009 na materskej dovolenke), Zuzana Rysuľová-Kubíková
– asistent (dohoda o pracovnej činnosti).
Účtovnícke práce pre organizáciu zabezpečovala firma EKOSOP.
Správnu radu neziskovej organizácie tvorili: Mgr. Juraj Bondora (Bratislava)– predseda správnej rady,
RNDr. Ivan Chalupa, Csc. (Bratislava), Mgr. Ivan Chalupa (Bratislava), Ing.arch. Katarína Vošková
(Banská Štiavnica), Ing. arch. Jaroslav Kilián (Bratislava).
Sídlo organizácie je: Hlboká 9, 811 04 Bratislava.
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Prehľad projektov a činnosti NT n.o. v roku 2011
Rok 2011
• začatie spolupráce s mimovládnou organizáciou Spoločnosť pre výskum, vzdelávanie a spolužitie
s prírodou pri príprave projektu "Centrum kultúrneho a prírodného dedičstva Slovenska" (január
2011)
• aktívna účasť a prezentácia aktivít Národného Trustu n.o. na pôde slovenskej ambasády v
Londýne počas tzv. Slovak day, ktorý bol organizovaný britsko česko-slovenskou spoločnosťou v
Londýne (marec 2011)
• príprava a realizácia III. Ročníka Víkendu historických parkov a záhrad Bratislavy, ktorého
súčasťou bol aj medzinárodný seminár "Voda v urbanizovanom prostredí" (jún 2011)
• slávnostné stretnutie a diskusia za okrúhlym stolom s princom Charlesom, kniežaťom Waleským
v Clerence house v Londýne (jún 2011)
• absolvovanie stáže v írskej organizácii The Hearth v Belfaste za účelom získania informácií o
fungovaní tzv. revolvingového mechanizmu na záchranu historických budov
• aktívna účasť na konferencii Bardkontakt 2011, ktorej hlavnou témou bola Voda a zeleň v
historických centrách miest (august 2011)
• účasť na konferencii Národných Trustov vo Victórii v Kanade ako aj účasť na stretnutí členov
správnej rady organizácie INTO (október 2011)
• účasť na stretnutí koordinátorov národných sietí Nadácie Anna Lindh v Krakowe (október 2011)
• príprava medzinárodného pracovného stretnutia organizácií, ktoré pripravujú Víkendy parkov a
záhrad v iných krajinách. Stretnutie bolo pripravené v spolupráci s Národním památkovým
ústavem v Prahe a pánom Ianom Kennawayom (november 2011)
• začiatok príprav IV. ročníka podujatia Víkend historických parkov a záhrad Bratislavy
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Prehľad výnosov a nákladov NT n.o. v roku 2011

Národný Trust, n.o., Hlboká cesta 9, 811 04 Bratislava
Hospodárenie organizácie za rok 2011
Prijaté granty od:

Prijaté dary od:

Kent Dudince Sister cities
Anna Lindh
Komunitná nadácia
Glaxo
fyzických osôb
2% z daní

500 USD =

370,81
7 300,00
300,00
500,00
250,00
565,47

€
€
€
€
€
€

9286,28

Správa:
Výnosy:

Kreditné úroky
Kurzové zisky
Granty od ZPO
Tržby-správa sekretariátu ENNHO
Spolu:

strata:

2600,17
1,37
0,38
369,78
150,00
521,53

Náklady:

Spotreba mat., PHM, kanc.potrieb, drobný majetok
Opravy a udržiavanie
Náklady na reprezentáciu
Služby:poštovné, účtov.služby,telef.popl,,cestov.,nájomné
Mzdové náklady
Zákonné sociálne poistenie k mzdám
Notárske a správne poplatky
Pokuty a penále
Kurzové straty
Bankové poplatky,poist.majetku
Daň z príjmov
Spolu:

111,00
365,00
3,70
1730,61
396,80
4,14
64,29
6,00
1,01
438,97
0,18
3121,70

Koordinácia siete ALF:

strata:

Výnosy:

Grant-Anna Lindh
2 % z daní
Spolu:

Náklady:

Spotreba mat.,PHM,občerst.účastníkov
Služby: nájom.,pošt.,telef.popl.,internet,účtov.,organ.zab.,cestovné
Mzdové náklady
Zákonné sociálne poistenie k mzdám
Diaľničná známka
Spolu:

Sprievodca po parkoch Bratislavy:
Výnosy:

1544,41
6385,82
3360,40
35,16
50,00
11375,79

výsledok:

Prenájom rekl.priest.,org.zabez.,vstupné na seminár
Prijaté granty od zahran.práv.osôb(z 500
USD)
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3052,05
7758,27
565,47
8323,74

0
630,00
1,03
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Prijaté granty od Komun.nadácie a Glaxo
Prijaté dary od fyzických osôb
Spolu:

800,00
250,00
1681,03

Spotreba mat, drobný majetok
Služby: tlačiaren.služby, tech. a org. pomoc pri projektoch
Spolu:

635,03
1046,00
1681,03

Celkové výnosy organizácie za rok 2011:
Tržby-vlastná činnosť
Kreditné úroky:
Kurzové zisky:
Granty od zahr.práv.osôb
Granty od domácich práv.osôb
Dary od fyzických osôb
2% z daní
Spolu:

780,00
1,37
0,38
8129,08
800,00
250,00
565,47
10526,30

Celkové náklady organizácia za rok 2011:
Spotreba materiálu:
Kancelárske potreby
Odborná literatúra a tlač
PHM na prenajaté auto
Materiál súvisiaci s autom
Materiál pre realizáciu projektov
Drobný majetok do 1700 €
Občerstvenie účastníkov projektov
Prezentačný materiál do 16,60 €
Opravy a udržiavanie
Cestovné – tuzemské zamestnanci
Cestovné – zahraničné
Cestovné – taxi
Cestovné – tuzemské iní
Náklady na reprezentáciu
Nájomné
Poštovné
Telefónne poplatky
Internet
Účtovnícke,ekon.,administr.práce
Tech.a organ.zabezpečenie seminárov
Tlmočnícke služby
Tlačiarenské služby
Grafické práce
Tech.a organ.pomoc-projekty
Ostatné služby
Odmeny na dohodu
Zákonné sociálne poistenie k odmenám
Notárske,správne poplatky a dane
Diaľničná známka
Zmluvné a ostatné pokuty a penále
Kurzové straty

132,52
65,74
9,09
659,99
9,49
551,48
176,89
650,54
34,70
365,00
73,80
1285,09
14,00
75,54
3,70
1570,00
108,11
1204,90
187,28
1870,89
468,50
300,00
258,32
100,00
1626,00
20,00
3757,20
39,30
64,29
50,00
6,00
1,01
149,36
289,61
0,18
16178,52

Bankové poplatky
Poistenie majetku

Daň z príjmov
Spolu:
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Hospodársky výsledok za rok 2011 celkom: strata:

5652,22 €

Poďakovanie...
Národný Trust n.o. v roku 2011 ďakuje za finančnú podporu – Nadácii Anna Lindh pre dialóg
medzi kultúrami ako aj Komunitnej nadácii Bratislava, spoločnosti CarniHerba s.r.o., spoločnosti Glaxo
Smith Kline ako aj organizácia Kent-Dudince Sister Cities.
Za umožnenie účasti na Medzinárodnej konferencii národných trustov v Kanade v meste Viktória
ďakujme kanadskému trustu – The Land Conservancy.
Rovnako ďakujeme za pomoc a spoluprácu všetkým našim partnerom – organizáciám
a jednotlivcom – Hlavnému mestu SR Bratislave, MČ Bratislava Staré Mesto a MČ Bratislava Petržalka,
Pamiatkovému úradu SR, ISA Slovensko, Regionálnemu environmentálnemu centru Slovensku, Strednej
odbornej škole záhradníckej Gustáva Čejku v Malinove, sekretariátu Nadácie Anna Lindh pre dialóg medzi
kultúrami v Alexandrii v Egypte, členom správnej rady NT n.o., členom pracovnej skupiny „Priatelia
historických parkov a záhrad“ a mnohým ďalším. Naše poďakovanie patrí aj pánovi Philovi Brasfieldovi
z USA, pánovi Petrovi Mitchellovi z Anglicka, Ianovi Kennewayovi z Anglicka, Marcusovi Pattonovi zo
Severného Írska, slečne Catherine Leonard z Anglicka, pánovi Marošovi Kubíkovi, Barbare Záhradníkovej,
Leonardovi Záhradníkovi, Vladislave Chalupovej, Kataríne Vítekovej, Monike Spišákovej, Zdenke
Predajňovej a Grétke Korpádiovej zo Slovenska za ich dobrovoľnú pomoc a ochotu pri realizácii viacerých
projektov a aktivít NT.

Poštová adresa:
Národný Trust n.o.
Hlboká 9, 811 04 Bratislava
Tel/Fax: 044/5221131, IČO: 420 00 408
E-mail: nt@nt.sk
http://www.nt.sk
registrované sídlo organizácie :
Hlboká 9, 811 04 Bratislava
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